
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКИЙ РАЙОН 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.04.2019 № 63-ОД
Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

&

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень 
Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 
23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих 
бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» ( зі змінами) та рішення тридцять першої сесії 
сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 21.12.2018 №14 «Про 
сільський бюджет Миколаївської сільської ради на 2019 рік» (зі змінами, 
внесеними згідно з рішеннями сесії №15 від 14.02.2019р., №08 від 14.03.2019р., 
№10 від 22.04.2019р.):

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 
2019 рік, затверджених наказом фінансового управління від 04.02.2019 року 
№01-ПБП “Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік” та 
розпорядженнями сільського голови від 04.02.2019 року №22-ОД “Про 
затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік”, від 21.02.2019 року 
№30-ОД “ Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм 
на 2019 рік ”, від 18.03.2019 року №48-ОД “ Про затвердження та внесення змін 
до паспортів бюджетних програм на 2019 рік ”, виклавши їх в новій редакції, 
що додаються, а саме:

1.1. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

1.2. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
1.3. КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
1.4. КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства»;
1.5. КПКВКМБ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»;
1.6. КПКВКМБ 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони».
3. Оприлюднити паспорти бюджетних програм на офіційному сайті 

Миколаївської сільської ради у термін згідно підпункту 3 пункту 12 рішення 
тридцять першої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від



21.12.2018 №14 «Про сільський бюджет Миколаївської сільської ради на 2019

£




